
ما بقي عنده شيء نعم؟ ألن نعمة واحدة من نعم اهللا حتيط بكل األعمال؛ أوجب اهللا عزوجل اإلنذار، إنذار من  

فنظرة إلى  كان معسرا عكس ما كانوا يفعلون يف اجلاهلية أن املعسر يزاد عليه يف الدين أو يلزم بال؛ فقال: ((

هذا هو الواقع؛ ألنه مادام معسرا فسبب اإلنظار )) وإن كانت جمهولة لكن  ميسرةإلى  )) وقوله: (( ميسرة

  موجود؛ أو فسبب وجوب اإلنظار موجود فال جيوز مطالبته وال طلب الدين منه.

)) مباذا؟ قيل: باإلنظار ولكن فيه نظر؛ وقيل:  تصدقوا )) ((وأن تصدقوا خير لكم  مث قال اهللا تعاىل: ((

)) مباذا بإبراء املدين  أن تصدقوا ذا هو الصحيح؛ يكون معىن ((باإلبراء يعين أن تعفوا عن الدين خري لكم؛ وه

من دينه خري لكم من إنظاره؛ ألنك إذا أبرأمتوه برئت ذمته وإذا أنظرمتوه فذمته مشغولة؛ لكنه أمهل حىت يوسر؛ 

ة املدين؛ فإبراء وهو إبراء ذم هومعلوم أن األول أوىل وأرفق باملدين وهو اإلبراء؛ وإمنا كان خريا للسبب الذي ذكرنا

  ذمته حىت يبقى سليما من الدين خري من إنظاره مع بقاء الدين .

)) هذه اجلملة شرطية مستقلة يراد ا احلث، يراد ا احلث؛ وقلت مستقلة ألا ال  إن كنتم تعلمون مث قال: ((

 لنا إن كنا نعلم فإن مل نكن توصل مبا قبلها؛ ألا لو وصلت مبا قبلها ألوهم معىن فاسدا؛ أوهم أن التصدق خري

  . . . معىن فاسد ال يراد باآلية لكن املعىن ذانعلم فليس خريا لنا؛ والشك أن ه

))؛ ال خوف مما يستقبل  وال خوف عليهم والهم يحزنون هؤالء يف اجلنة ؛ لقوله: ((ومن فوائدها: كمال نعيم 

  وال حزن على ما مضى .

))؛  إن الذين آمنوا دة وهي اإلميان؛ ((يالكرام إمنا بنو عملهم على عق ومن فوائدها أيضا: أن هؤالء السادة

اإلميان يف قلب  أو صارت أعماله أصلح؛ وكلما ضعف وهلذا كلما حتقق اإلميان يف قلب العبد صلحت أعماله،

صلنا خريا كثريا؛ العبد صارت أعماله أسوأ؛ ولو أننا انتبهنا هلذا وجعلنا األعمال الصاحلة مقاييس ملا يف قلوبنا حل

إذا قلنا أعمالنا اآلن ما مدى صالحها؟ هل هي على أكل شيء أو ال؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر 

املستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إميان على كمال اإلميان؛ وإن كان فيها نقص فاإلميان يف القلب ناقص؛ 

اهر وهو العمل كلما أكملته فإميانك أكمل؛ وكلما ميزان ظ كبدل من أنك تذهب وتتأمل يف قلبك وتفكر عند

أال وإن في  ضعف فإميانك ضعيف، فإميانك ضعيف؛ ويشهد هلذا امليزان قول النيب عليه الصالة والسالم: (

ال خوف  ) (( الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

تكون لكمال ضدها؛ إذا السلبية )) قلنا إا من باب الصفات أيش؟ السلبية والصفات عليهم والهم يحزنون 

ال حيزنون على شيء مضى، وال خيافون من شيء مستقبل؛ نعيم  أهل اجلنة يف غاية ما يكون من كمال النعيم



مني وما هي ف مما يلحق؛ فقارن بني النعيو الدنيا ويش يكون فيه؟ على العكس، حمفوف حبزن على ما سبق وخ

    إال ساعة مث تنقضي .

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند  يقول اهللا تبارك وتعاىل: ((

  )) . ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون

  ما مناسبة هذه اآلية ملا قبلها طالل ؟

  ...ل الطاعة ذكر حال أهل املعصية ذكر حال أهفلما  . . .اهللا عزوجل يذكر ما عاقبه ملا  :الطالب

  ال : الشيخ

  ...:الطالب

ظلم وأكل املال بالباطل عاقبه بذكر اإلميان والعمل الصاحل وإيتاء ال ا ذكر الربا وهو أساسملصحيح : الشيخ

  اهللا عزوجل ما هي؟  هايف هذه اآلية أربعة أوصاف ذكر  الزكاة؛ طيب

  أوال اإلميان والعمل الصاحل وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة؛ نعم . :الطالب

إن  العبادات زكاة ((  لو قال قائل يا ياسر: إقام الصالة من عمل الصاحلات زكاة فيها مفعول حمذوف.

رب ارجعون  )) كيف ما عملنا أليش ما عملنا يقول ((مة االخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القي

فيحزن على أي شيء؟  ...)) لكن هؤالء ال حيزنون ألم رحبوا دنياهم يف  أعمل صالحا فيما تركتلعلي 

مل مثل هذا العمل ألجل أن أنال اع ينوكذلك ال حيزن على أن غريه أعلى منه منزال يف اجلنة فال حيزن يقول ليت

))؛  خالدين فيها ال يبغون عنها حوال نعيم؛ كما قال تعاىل: ((الفيه من هو درجته؛ ألن كل واحد قد رضي مبا 

أما النفي هنا فيهو صفة سلبية يراد ا كمال ثبوت كمال الضد وهو كمال النعيم الذي ليس فيه خوف مما 

    يستقبل وال حزن على ما مضى .

  )) . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين مث قال اهللا تعاىل: ((

يدل وال تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االعتناء به؛ ملاذا؟ ألن النداء يفيد التنبيه؛ والتنبيه على خطاب سيلقى أ

ذا اخلطاب والعناية به؛ مث توجيه النداء إىل املؤمنني يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات االهتمام على 

يفيد اإلغراء، إغراء املخاطب المتثال ما  يضا بلفظ اإلمياناإلميان؛ وأن خمالفته نقص يف اإلميان؛ مث إن توجيهه أ

وجه إليه، يفيد إغراءه المتثال ما وجه إليه كما لو قلت لك: أيها الرجل افعل كذا وكذا؛ يعين أنين أغريك فتذكر 

إميانه )) يذكر أنه مؤمن فيحمله  يا أيها الذين آمنوا شهامة فتفعل؛ كذلك هذا إذا قيل: ((الأنك رجل فتأخذك 

  على أيش؟ على االمتثال والفعل إن كان أمرا أو الرتك إن كان يا.



فصار عندنا اآلن مبحثان: مبحث األول: تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به والعناية؛ ألن النداء 

اإلغراء واحلث  للتنبيه والتنبيه املقدم بني يدي اخلطاب يدل على أمهية اخلطاب؛ توجيه للمؤمنني يقصد به أيش؟

يعين يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنني افعلوا كذا وكذا؛ يدل أيضا على أن خمالفته نقص يف اإلميان، والقيام به  

عها ر إذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأ كمال يف اإلميان؛ وهلذا قال ابن مسعود رضي اهللا عنه: (

)) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا  )) (( اتقوا اهللا )؛ يقول: (( عنه سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى

والتقوى مأخوذة من الوقاية؛ وهي اختاذ ما يقي من عذاب اهللا؛ وال شيء يقي من عذاب اهللا إال امتثال أمره 

عىن الذي ذكرنا واجتناب يه؛ وقد اختلفت عبارات املفسرين يف معىن التقوى؛ ولكن كل املعاين ترجع إىل هذا امل

  وهو: امتثال أمر اهللا واجتناب يه؛ ألن به الوقاية من عذاب اهللا سبحانه وتعاىل .

)) وجه اخلطاب إليهم بوصف اإلميان وأمرهم بالتقوى مما يدل على أن التقوى من مقتضيات  اتقوا اهللا طيب ((

األعمال وظهرت  هإذا وقر يف القلب صدقت؛ وأن كل مؤمن حقا فالبد أن يتقي اهللا عزوجل؛ ألن اإلميان اإلميان

)) أي احذروا عقابه كما قال اهللا  اتقوا اهللا ، وعرف اإلنسان بإميانه من تقواه؛ وقوله: ((هآثار ذلك على جوارح

))؛ واإلنسان جيب عليه أن حيذر من عقاب اهللا عزوجل؛ وإذا حذر من عقاب  ويحذركم اهللا نفسه تعاىل: ((

ب النواهي؛ وجيب عليه أن يرغب فيما عند اهللا من الثواب؛ وإذا رغب يف الثواب فعل األوامر؛ ألن ناهللا اجت

املرء إىل أن يقوم ا؛ والنواهي عليها عقاب فاحلذر منها يوجب  دوحيفيها األوامر عليها جزاء وثواب؛ فالرتغيب 

لى الرب عزوجل ال يسمى به غريه؛ وهو أعرف )) اسم علم ع اهللا )) و(( اتقوا اهللا اإلنسان أن يبتعد منها؛ ((

املعارف على اإلطالق؛ ألن اهللا مىت ذكر ال ينصرف الذهن إال إىل اخلالق عزوجل؛ وهلذا قالوا إنه أعرف املعارف 

بكر وخالد علم الشك ومعرفة إال أنه يشارك يف ذلك؛ عمرو و ألنه ال يشاركه أحد يف هذه العلمية؛ لكن زيد و 

)) اإلله لكن حذفت اهلمزة  اهللا ((كلمة األصل يف  و اجلليل فإنه ال يشاركه أحد يف مسماه ؛ قالوا أما هذا االسم 

لكثرة االستعمال كما حذفت اهلمزة يف الناس وأصلها األناس، وحذفت يف خري وشر يف قوهلم: فالن خري من 

هل هذا االسم مشتق وإال جامد؛ )) واختلف اللغويون  اتقوا اهللا فالن وفالن شر من فالن؛ أي أخري وأشر؛ ((

منه؛ فالسميع يتضمن  توالصواب بالريب أنه مشتق، وأن مجيع أمساء اهللا عزوجل تتضمن املعىن الذي اشتق

السمع والعليم يتضمن العلم واهللا يتضمن األلوهية وهكذا ليس يف أمساء اهللا تعاىل اسم جامد ال يدل على معىن 

قلنا إنه مشتق وأصله اإلله فما معىن اإلله ؟ اإلله عند املتكلمني هو القادر  أبدا؛ فالصواب أنه مشتق؛ طيب إذا

على االخرتاع؛ هذا اإلله عند املتكلمني الذين يتسمون بالعقالء؛ ومعلوم أننا إذا قلنا ذا التفسري مل خنرج 

على االخرتاع صار  مبعىن قادربتوحيدنا عن توحيد املشركني؛ ألن املشركني يقولون ال إله إال اهللا؛ فإذا قلنا إله 



ماله و معىن كلمة التوحيد: ال قادر على االخرتاع إال اهللا؛ وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم اإلنسان 

ألن املشركني يقرون بذلك ومع هذا فهم  وأهله؟ إذا قلنا ال إله إال اهللا أي ال قادر على االخرتاع إال اهللا ؟ ال؛

هذا التفسري بالشك تفسري باطل؛ فاملال والذرية ومل يدخلهم هذا التوحيد يف اإلسالم؛ الدم و  وامشركون مباح

فليس معىن اإلله القادر على االخرتاع وإال لكانت كلمة اإلخالص معناها أيش؟ ال قادر على االخرتاع إال اهللا 

ألوه فهي فعال مبعىن مفعول؛ وحنن إله أي مألوه؛ فإله مبعىن ممعىن وهذا التوحيد هو توحيد املشركني متاما؛ ولكن 

نعرف أن اللغة العربية يأيت فيها فعال مبعىن مفعول يف مواضع كثرية؛ مثل غراس وبناء وفراش كلها مبعىن مغروس 

ومبين ومفروش؛ فمعىن ال إله إال اهللا أي ال مألوه إال اهللا؛ إذا اهللا مبعىن املألوه أي املعبود، املعبود حبا وتعظيما؛ 

   قوم بأوامره ولتعظيمه ندع نواهيه .فلحبه ن

ربا الشك أنه من ال)) ترك ما بقي من  ذروا ما بقي من الربا )) شف (( اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ((

تقوى اهللا؛ لكن هذا من باب عطف اخلاص على العام اعتناء به وإال فهو من تقوى اهللا؛ لكن قدم األمر بتقوى 

ما بقي من الربا ليكون اإلنسان متهيئا لقبول األمر برتك ما بقي من الربا؛ ألنه إذا ورد عليه: اهللا على األمر برتك 

)) ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد  اتقوا اهللا )) بعد قوله: (( ذروا ما بقي من الربا ((

 إذا كان لكم معاملة ربوية وإىل اآلن مل )) يعين يف ما بقي من الربا )) مبعىن اتركوا؛ (( ذروا ذلك؛ وقوله: ((

أن تدعوا ما بقي من الربا؛ والربا يف األصل مر علينا أن الربا يف  تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا

)) أي زادت وعلت وارتفعت؛  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت األصل الزيادة والنمو ومنه قوله تعاىل: ((

؛ فليس كل تفاضل ربا يف شيئني حيرم فيهما  النسأ أشيئني حيرم فيهما التفاضل أو نسلشرع: تفاضل بني ويف ا

سيارة بسيارة إىل أجل فليس بربا؛ ألن الربا  بدلتيارتني بواحدة فليس بربا؛ ولو أربا؛ فلو أبدلت س أوليس كل نس

  إمنا هو يف أشياء خمصوصة خصها الشارع وسبقت لنا.

)) هذا أيضا من باب اإلغراء مرة أخرى؛ يعين إن كنتم مؤمنني حقا فدعوا ما بقي من  كنتم مؤمنين  إن قال: ((

  الربا؛ وهذه اجلملة يقصد ا اإلغراء واإلثارة، إغراء الشخص وإثارته؛ إن كنت مؤمنا حقا فدع الربا.

  ال يكون يف هذا تناقض؟)) ؟ أف إن كنتم مؤمنين فإن قلت: كيف يوجه اخلطاب إىل املؤمنني ويقول: (( 

فاجلواب: ال؛ ألن معىن الثانية التحدي وليست الشرطية املطلقة أي إن كنت صادقا يف إميانك فاتق اهللا وذر ما 

  بقي من الربا واضح؟

)) سبق لنا أن اإلميان عند كثري من العلماء مبعىن التصديق والصحيح أنه أخص من  إن كنتم مؤمنين وقوله: ((

ميان بإقرار وقبول وإذعان؛ قالوا: والفرق بني آمن له، وآمن به: أن اإلميان له إميان باملخرب؛ واإلميان التصديق فهو إ



به إميان باملخرب به؛ فإذا قلت: آمنت لفالن أي صدقته فيما اخرب به؛ وإذا قلت: آمنت بكذا وكذا أي صدقت 

به؛ هذا هو الفرق للمخرب؛ وبالباء بالنسبة للمخرب  بالالم بالنسبة ملن؟ بالنسبة هذا الشيء مبا أخرب عنه؛ فتعدي

)) هللا وإال باهللا ؟ باهللا ألن اهللا أخرب عن صفاته عزوجل؛  إن كنتم مؤمنين من به؛ لكن هنا ((آبني: آمن له، و 

    فاإلميان به إميان به مبا أخرب به عن ذاته وعن صفاته.

  يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد

الغاية يف البالغة وذلك ألن الكالم يف القرآن يأيت دائما مطابقا ملقتضى احلال؛ فإذا كان الشيء  أوال: بلوغ القرآن

عل النفوس قابلة لذلك؛ وهذا غاية ما يكون من البالغة؛ وهلذا قال النيب جتمهما أحاطه بالكلمات املثرية اليت 

  ). إن من البيان لسحرا : (عليه الصالة والسالم

  )) . يا أيها الذين آمنوا الكرمية: أن تصدير اخلطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له؛ لقوله: ((من فوائد اآلية 

: أنه ينبغي للمتكلم أن يوجه اخلطاب على وجه يثري املخاطب وحيمسه للقبول واالنقياد ؛ لقوله هنا: هاومن فوائد

  )) . يا أيها الذين آمنوا ((

)) والتقوى وصية اهللا سبحانه وتعاىل لعباده  اتقوا اهللا وى اهللا؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تق

  )) ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا األولني واآلخرين، قال اهللا تعاىل: ((

افرتقا فهما واحد فإن قلت: هل هناك فرق بني التقوى وبني الرب ؟ فاجلواب: إن ذكرا مجيعا فبينهما فرق وإن  

)) يفسر الرب بفعل الطاعات والتقوى برتك احملرمات؛ وإذا جاءت التقوى  تعاونوا على البر والتقوى يتفقان؛ فـ((

مفردة تعم هذا وهذا؛ وإذا جاء الرب مطلقا يعم هذا وهذا يعم التقوى بالتضمن؛ ألننا إذا أمرنا بفعل اخلري فالزم 

  ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر.

)) وهذا يف  ذروا ما بقي من الربا ن فوائد اآلية الكرمية: وجوب ترك الربا وإن كان قد مت العقد عليه؛ لقوله: ((مو 

  عقد استويف بعضه وبقي بعضه.

ذروا  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز تنفيذ العقود احملرمة يف اٍإلسالم وإن عقدت يف حال الشرك؛ لقوله: ((

لكن و مع حترميها يف اإلسالم لكان ما بقي من الربا جائزا؛  لو نفذنا العقود اليت كانت يف الشرك)) وإال  ما بقي

ومل يكن سبب حترميها قائما اآلن فإا أيش؟ تنفذ على ما مضى وال تبطل؛   مضتيتجيب أن نعلم أن العقود ال

عليه مضى قائم اآلن فإنه ميضي على ما  لو أما باعا بيعا حمرما يف حال الكفر مث أسلما عليه وسبب املانع غري

فمن  فإن ذلك ميضي وينفذ؛ لقوله تعاىل فيما سبق: (( لمااسعقد ربا ومها كافران مث  حىت لو كان ربا،  لو تعاقدا

))؛ ولو عقد كافر على امرأة معتدة مث أسلما وقد انقضت العدة  جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف



؛ ولو تزوج أخته مث أسلم ؟ الزوجة األوىل وأسلم فالنكاح باقأخت زوجته مث ماتت  تزوجفالنكاح صحيح؛ ولو 

؛ إذا نستفيد من اآلية الكرمية: أنه إذا أسلم اإلنسان على شيء حمرم بيفرق بينهما ألن سبب التحرمي قائم طي

  )) . وذروا ما بقي من الربا ه؛ لقوله تعاىل: ((ؤ وسبب التحرمي قائم وجب إلغا

زعم بعض و ))  ذروا ما بقي من الربا ن فوائد اآلية الكرمية: حترمي أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله: ((وم

الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئال يستعني ا البنك على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فلئال يستعني ا 

ذروا  ستحسان يف مقابلة النص باطل؛ إذا كان اهللا يقول: ((على الكفر عرفت؟ فنقول: أأنتم أعلم أم اهللا؟ واال

  )) ومل يقل: خذوه فتصدقوا به؛ فإنه جيب علينا أن نذر ما بقي من الربا، أن ندعه. ما بقي من الربا

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكا غري إسالمي بنك كفار وتركناه له صرفوه إىل الكنائس وإىل السالح الذي  

علينا أن  واجبنقول: إننا خماطبون بشيء؛ فاله املسلمون؛ أو أبقوه عندهم ومنا به رباهم فما اجلواب؟ يقاتل ب

)) نذره؛ كوم يصرفونه  ذروا ما بقي من الربا نقوم مبا خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ إذا كان اهللا يقول: ((

إىل كذا أو إىل كذا؛ أو تنموا به أمواهلم هذا ليس إلينا؛ مث إننا نقول: هل هذه الفائدة اليت يسموا فائدة هل 

؛ فهذا الذي  ...اجلواب: ال؛ قد يكون املال الذي أعطيته إياه قد ال يربح، قد صحيح أا فائدة من أموالنا؟

ه؛ ، أريد أن آخذه وأتصدق به ختلصا منهمايل أريد آخذ تقول: واهللا هذا مناء مالك حىتيعطيك ليس هو مناء 

؛ مث هو ليس مناء اشرتوا به شيئا فخسروا أو احرتققد يكون مالك اخلاص  كنقول من يقول إن هذا مناء مال

دة مالك حىت مالك أيضا من جهة أن مناء مالك ال يكون حمددا بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص؛ فليس هو فائ

  تقول واهللا إين أخشى أن آمث إذا أبقيته عندهم يصرفونه إىل ما حرم اهللا.

مث إننا نقول: إذا أخذته فأين تصرفه ؟ قال: أصرفه يف صدقة يف إصالح طرق يف بناء مساجد ختلصا منه؛ أو  

أنه على يف هذه احلال  تقربا به؛ نقول ال؛ إن فعلت ذلك تقربا مل يقبل منك ومل تسلم من إمثه؛ ألنك صرفته

ملكك، على أنه ملكك ؛ وإذا صرفته على أنه ملكك مل يقبل منك ألنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب 

ختلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به مث حاول  خرجتهوتصدق به مل يقبل منه؛ وإن أ ماال خبيثا فأنفقه

  رتف بأنه ال حيل لك فلماذا تأخذه مث حتاول ختلصه؟ .أن تغسله من يدك أيش الفائدة؟ فإذا كنت اآلن تع

مث نقول أيضا: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن خيرج هذا ختلصا منه ال؛ رمبا إذا شاف الفائدة كبرية كما  

طلعه؛ افتح الصندوق يا ولد حطوه ايقولون إا فائدة تغلبه نفسه وال خيرجه، يقول قلبه واهللا هذا مال كثري ويش 

ثقل يف يده مث  ه؛ إذا أراد يطلعه بر هتوب إليه أخاف اهللا؛ إذا طلعه بر إذا فتح الصندوق قال: أستغفر اهللا وأ فيه؛

  قال ردوه إىل الصندوق نعم؟ رمبا يف النهاية أن يكون؟ أن يكون يف الصندوق.



ن يقتدي الناس بك أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فالنا أخذ هذه الفائدة اليت يسموا فائدة؛ أفال ختشى أ

ألنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف خترج هذا املال وتتخلص منه؟ بلى؛ ميكن يقتدي الناس بك واهللا فالن 

أخذوا و أخذ؛ لست تكتب إعالنا بأنك أخذت هذا وأنفقته، الناس ال يعملون فيقتدون بك وإذا اقتدوا بك 

أوردناه عليك من قبل وهو الشح وعدم التخلص منه؛ تخلص منه يرد عليهم ما توحىت لو علموا أنك تصرفه و 

مة إذا كان اهللا قد قال اوهلذا نرى أنه ال جيوز أخذ شيء من الربا مطلقا؛ وماذا ستكون مقابلة اهللا عزوجل يوم القي

 )) مث أنت تأخذه استحسانا من عقلك؛ مث إننا نقول: إن اإلنسان إذا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ((لك: 

أخذ هذا الشيء ال يكاد يقلع، ال يكاد يقلع عن وضع األموال يف البنوك الربوية احملرمة الكافرة؛ لكن إذا قلنا ال 

حيسب ألف حساب قبل أن يضع املال يف البنك إذا علم أنه حمرم عليه؛ كل هذه األشياء  تأخذ فسوف يبقى

 ه)) ومل يوجه العباد إىل شيء آخر؛ ما قال: خذو  اذروا ما بقي من الرب تدل على حكمة اهللا عزوجل يف قوله: ((

   وتصدقوا به.

))؛ ولكن هل خيرج اإلنسان من  إن كنتم مؤمنين من فوائد اآلية الكرمية: أن ممارسة الربا ينايف اإلميان؛ لقوله: ((

ون وهامان وقارون  اإلميان إىل الكفر؟ مذهب اخلوارج نعم خيرجه من اإلميان إىل الكفر وهو عند اخلوارج كافر كفرع

كافر؛ ألنه فعل كبرية من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة أنه مؤمن ناقص اإلميان لكنه خيشى عليه، 

خيشى عليه من الكفر؛ السيما أكل الربا؛ ألن آكل الربا يتغذى بأيش؟ حبرام؛ وقد قال النيب عليه الصالة 

أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام أشعث يطيل السفر  ( :والسالم حني ذكر الرجل

  ) نسأل اهللا العافية ـ  فأنى يستجاب لذلكقال وملبسه حرام وغذي بالحرام 

ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحرمي 

))؛  اتقوا اهللا ))؛ اثنني: (( يا أيها الذين آمنوا هذا احملرم؛ لقوله: ((وأنزل القرآن فيه بلفظ حيمل على ترك 

    )). الربا ذروا ما بقي من ))؛ واحلكم: (( إن كنتم مؤمنين ثالثة: ((

)) يعين إن مل ترتكوا ما  إن لم تفعلوا )) اهللا أكرب؛ (( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله مث قال: (( 

الربا ؟ إذا مل تفعلوا وترتكوا ما بقي من الربا فهذا احلكم؛ أميا  عقدبقي من الربا، ما بقي؛ كيف هذا الذي جيدد 

ل اآلية وأخذ و أشد هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاين أشد، الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نز 

نوا ائذ )) فآذنوا بحرب من اهللا ورسوله )) ويف قراءة: (( فأذنوا )) يعين إن مل ترتكوا(( اإن لم تفعلو ( ما بقي؛ (

))  فأذنوا (مبعىن اعلموا؛ ولكنه ضمن معىن اليقني أو اإليقان؛ أي فأيقنوا حبرب من اهللا ورسوله هذا على قراءة: (

)) فهي مبعىن: أعلموا، أعلموا باحلرب؛ آذن بكذا يعين أعلم به، قال النيب صلى اهللا  افآذنو ؛ أما على قراءة: ((



أذنوا، وآذنوا؛ ) يعين أعلمنين؛ ففي اآلية قراءتان:  إذا فرغتن فآذنني يتة: (املعليه وسلم للنساء الاليت يغسلن 

نكم حماربون؛ ملن ؟ هللا ورسوله ـ اهللا اكرب ـ اعلموا لكنها ضمن معىن اليقني، أيقنوا باحلرب يعين أيقنوا أ مبعىن نواائذ

  من يستطيع أن يقابل اهللا ورسوله باحلرب؛ أو أعلموا يعين أعلموا غريكم أنكم حماربون هللا ورسوله.

 ترى أنا)) هل معناه أن اإلنسان يصوت يقول: أيها الناس  فأذنوا بحرب )) أو (( فآذنوا بحرب طيب قوله: ((

رب هللا ورسوله ؟ أو جمرد بقائه على الربا إعالم ؟ نعم الثاين، الثاين هو املراد ألن األول قد ال يفعله اإلنسان؛ احم

قد ال يقوم اإلنسان على باب دكانه ويقول: أيها الناس أخربكم بأين حمارب هللا ورسوله ما يقدر وال هو قائل 

ه صغار الناس باحلجارة، وإال ال؟ يقول حنن جند اهللا هكذا؛ لو قال هكذا على عتبة دكانه لكان أول من يرمج

مادام أنك حتارب اهللا خذ حجارة برأسه حجارة بصدره؛ لكنه ما يقول هكذا بلسانه؛ يقول هكذا بأيش؟ بفعله؛ 

ه واستمراره على أكل الربا إيذان حبربه هللا ورسوله؛ أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إال عقوبة الشرك باهللا ؤ فبقا

الربا ما مل يأت على ذنب دون الشرك؛ أبدا  علىوجل؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إنه جاء يف الوعيد عز 

أن الربا بضع وسبعون بابا أيسرها مثل أن يأتي  أشد من الزنا؛ وهلذا جاء يف احلديث الذي له طرق متعددة: (

ه إذا مسع مثل هذه اآلية إذا  صفرائ فاهللا إن أحد ترجتني؛ و اهل مرا كل يستبشعه ؛ فالربا ليس باأل) وهذ الرجل أمه

ألن  ؛)) ويش أنت ابن آدم ؟ حتارب اهللا ورسوله علنا تعلنه للناس فأذنوا بحرف من اهللا ورسوله كان مؤمنا ((

)) وإمنا كان   إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله (( رسولهليعين أخربوا الناس بأنكم حرب هللا و  أعلموا

وس إليه دعوة قوية؛ ألنه كذلك حملبة اهللا عزوجل للعدل وكراهته للظلم؛ والربا ظلم؛ ولكن ملا كان ظلما تدعوا النف

نوه ال يقدم الظامل عليه إال بعد أن حياسب ألف حساب وسيجد من مينعه ويصادمه؛ لكن عنوه، الظلم ع ال يأيت

ألن موكل يأيت من هذا وهذا  الرجلني، آكل الربا وموكله؛ هذا يأيت باختيار، باختيار من أين؟ من املرايب من كال

ليس فيه قلبه رمحه؛ وهلذا جند اآلن  ه أن يغلب؛ وآكل الربا ظامل معتدال أنه حمتاج ما اختار لنفسالربا حمتاج، ولو 

أكثر، هذا هو  أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا مبا يسمونه املداينة جندهم كلما كان املستدين أفقر كان غرمه

ائة بكم؟ مائة املعشرة بإحدى عشر يعين الالواقع؛ جييء إليهم اإلنسان الذي يعرفون أنه سيويف يقول تعال ندينك 

وعشرة؛ جييء إليهم اإلنسان الفقري الذي يعرفونه أنه ما يويف إال بعد سنتني أو ثالثة إال أن ميوت له قريب غين؛ 

ن هو طماع يزوج بنته ويأخذ مهرها؛ على كل حال إذا جاءهم الفقري يعطونه ومىت ميوت القريب الغين؛ أو إن كا

األول دسم وهذا هزيل؛ األول دسم ويش معىن دسم  ألنمخسة عشر أو أكثر؛ يا بن احلالل أليش؟ قال:  عشرال

؛ هل هذه املعاملة معاملة رمحة إال معاملة قسوة ؟   ...يويف؛ لكن ذا هزيلسته الدراهم و ز يعين ميكن اآلن أعو  ؟

صح وإال ال؟ ومع ذلك ميسحون  ينالغ من زل عنهنمعاملة قسوة؛ لو كان م رمحة لكان الفقري أقرب إىل أن ي



نعطيه ويش  هيبين بيت نرمح بغييتزوج أو ي يبغيإنسان فقري  جييئنادموع التماسيح يقول واهللا حنن أرحم الناس 

مسة عشرة؛ قال: خبما نعطيه قعد ما يتزوج وال قعد بال بيت؛ طيب كم أعطيته؟ قال: أعطيته العشرة  نسوي لو

ملاذا؟ قال ألنه ميكن ما يويف؛ وذاك الثاين اإلنسان الذي فيه دسم على ما يقولون يعطى العشر إحدى عشر؛ إذا 

من حكمة أحكم  تناه الظلم ؛ وهلذا كانأنا أريد ذه األمثلة أن أخلص إىل أن الربا مبناه أيش؟ الظلم، مب

احلاكمني ورمحة أرحم الرامحني أن جعل هؤالء املرابني معلنني للحرب على اهللا ورسوله، على اهللا ورسوله يعلنوا 

   )) . إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله (( أمام الناس

قل يا عبادي الذين أسرفوا  من أرحم الرامحني (( طيب هل باب التوبة مغلق ؟ ال واهللا ما هو مغلق؛ وال يغلق

)) مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك  على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا

 هللا بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهالك  من يفرح بتوبتك (

    ) . وجدها

  ))  الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينيا أيها  ((

  )) ؟ اتركوا. ذروا ما معىن قوله: ((

  )) ومل يقل: اتركوا الربا ؟ اتركوا ما بقي طيب كيف يقول ((

  ...:الطالب

   )) ما نوع هذا العطف ؟ اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا يقول: ((: حىت ما عقد عليه  الشيخ

  عطف اخلاص على العام  :الطالب

  أحسنت فعطف اخلاص على العام واالعتناء به.:  الشيخ

هذا؟ ما ناقشنا  )) هذه مجلة شرطية يا خالد أين جواا ؟ عند النحويني؟ أظن قرأنا إن كنتم مؤمنين قوله: ((

  عند النحويني؛ فيه رأي آخر ؟ من يعرف ؟ فيه رأيا آخر؟هور طيب هذا املش

  ال حيتاج إىل جواب :الطالب 

ألن مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل جواب؛ ألن اجلواب مادام قد ذكر مضمونه فال حاجة إىل تقديره :  الشيخ

وهذا هو الذي مييل إليه ابن القيم رمحه اهللا بأن مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل جواب؛ ألن مضمونه قد سبق؛ 

)) فاتقوا اهللا وذروا  آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينيا أيها الذين  فال حاجة أن نقول: ((

  حاجة؛ نقول ألن مضمون اجلواب قد سبق فال حاجة إليه.يف ما بقي من الربا ما 

  )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا . . . قول ((يإذا قال قائل: كيف 


